
Anette från Busjön fick SM-guldet på kroken

Guldmedaljören Anette Rimmevik från Busjön har inte svårt att dra på smilbanden efter att ha 
dragit upp 3456 gram abborre. Hon ser redan fram emot nästa SM där hon tänkt försvara sin ny-
vunna titel. Foto: JESPER NILSSON

Tävlingen, som hölls under 
lördag och söndag, lockade 
drygt 500 pimplare till de 
små byarna Örträsk och 
Granträsk där närmare 
400 deltagare SM-tävlade 
respektive dag och där det 
dessutom parallellt arrang-
erades så kallade tränings-
tävlingar på andra sjöar.

Det är SPÖ som ansvarat 
för arrangemanget, med 
hjälp från föreningar och 
personer i byarna omkring. 

– I Granträsk finns det 
tjugo skrivna personer, eve-
nemanget har gjort att byn 
fått bättre sammanhållning 
säger Kenneth Öjstam och 
Jan Sjögren som båda kom-
mer från just Granträsk.

Kenneth och Jan är under 
lördagen på plats i Örträsk 
för att få tips och hjälpa till 
att flytta lite grejer till sön-
dagens lagtävling som ska 
hållas på sjön Granträsket.

– För vår by är det här 
det största som har hänt, 
jag har aldrig hört talas om 
något SM eller liknande i 
Granträsk tidigare, säger 
 Kenneth Öjstam och ler stolt.
 
SPÖ är nöjda med vad de 
lyckats åstadkomma och 
hoppas att deltagarna kän-
ner likadant. 

Med uppbackning från 
Lycksele kommun, sponso-
rer och frivilliga från byar-
na lyckades de uppnå deras 
mål att stå värd för ett så här 
stort och statusfyllt arrang-
emang med deltagare från 
nästan hela landet.

Nu väntar nya utmaning-
ar. SPÖ har storsatsat på att 
försöka få fler barn och ung-
domar intresserade av fiske. 
Under mars anordnade de 
en fisketävling i Lycksele 

där alla 149 barn fick var 
sitt pimpelspö gratis – med 
förhoppningen att de ska 
fortsätta att fiska.

– Ungdomarna och barnen 
är de viktigaste, utan dem 
kommer sportfisket inte att 
leva kvar. Pimpelfiske är 

en jätterolig sport som ger 
frisk luft, naturupplevelser 
och motion, säger Elina 
Båtsman, styrelseledamot i 
SPÖ och tillägger:

– Vi hoppas verkligen att 
fler ungdomar upptäcker 
sporten.
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ÖRTRÄSK. Sportfiskeklubben Örträskbygden 
(SPÖ) anordnade i helgen klubbens första 
svenska mästerskap i pimpelfiske. Klubben, 
som bildades mars 2013, för att bland annat 
arrangera sanktionerade fisketävlingar har 
nu uppnått ett utsatt mål: Värdskapet för SM 
i pimpelfiske. 

SM stor milstolpe för fiskeklubb

Klockan tio på lördagsför-
middagen gick startskottet 
på sjön Örträsket där den 
individuella SM-tävlingen i 
pimpelfiske skulle avgöras. 

Det var Sportfiskeklubben 
i Örträskbygden (SPÖ) som 
agerade värd för tävlingen. 
SPÖ bidrog med drygt 70 
frivilliga som såg till att 
tävlingen fungerade felfritt. 

De flesta deltagarna var 
imponerade med vad den 

relativt nystartade sport-
fiskeklubben lyckats arrang-
era, de enda klagomålen som 
hördes var den påstådda ab-
borrbristen i sjön.

– Jag vill hälsa till ar-
rangörerna att de gjort ett 
riktigt bra jobb, men att de 
till nästa gång kan välja 
en sjö med fisk i, säger Bill 
Thorsén från Stockholm 
med ett skratt.

Guldmedaljören Anette 

Rimmevik hade ingen an-
ledning att klaga, fyra tim-
mars pimpelfiske resultera-
de i 3456 gram abborre för 
Busjöbon. 

Anette hade aldrig tidigare 
fiskat på Örträsket men blev 
lyckligt överraskad. 

– Jag trodde inte att det 
skulle vara så mycket fisk 
i sjön, men jag har haft en 
härlig känsla hela våren, 
säger Anette Rimmevik.

Efter att ha studerat djup-
kartan över sjön bestämde 
Anette sig för att röra sig 
längst bort på sjön, det tog 
henne ungefär en halvtim-

me att traska de fem istäckta 
kilometerna innan hon var 
framme.

– De som hade bättre kon-
dis hade redan börjat borra 
när jag var framme, men jag 
kände mig lättad när jag fick 
napp nästan direkt, säger 
Anette.

Lättnaden gick över till 
nervositet när hon vid in-
vägningen fick höra att en 
annan tjej hade fått bättre 
resultat än henne, men det 
visades sig vara ett missför-
stånd förklarar Anette och 
ler med guldmedaljen häng-
andes runt halsen. 

Vad händer i kväll, hur 
firas en sådan här vinst?

– Jag har väldigt ont i be-
nen efter all förflyttning så 
jag måste nog vila benen in-
för lagtävlingen på söndag-
en. Men det blir nog ett glas 
vin och en myskväll hemma 

i Busjön, säger Anette.
Anettes lag kom trea un-

der söndagens tävling och 
fick ett SM-brons där. 

Förra helgen vann dubbel-
medaljören Anette dess utom 
distriktsmästerskapet och 
kvalade därmed in till näs-
ta års pimpel-SM vilket hon 
redan ser fram emot det. 
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ÖRTRÄSK. Anette Rimmevik från Busjön vann SM-
guld i pimpelfiske i damseniorklassen under lörda-
gen. Det var ett soligt Örträsk när ungefär 380 delta-
gare från nästan hela landet samlats för att tävla i de 
tio olika SM-klasserna. 

Arne Byström från Örnsköldsvik är i full gång med att borra upp ett nytt hål efter att ha flyttat sig 
till andra sidan sjön. Här kanske abborren är hungrigare.

Gittan Larsson fick rycka in efter ett sjukdomsfall, och berättar 
att man måste komma ihåg att knäcka nacken på fisken, annars 
räknas den inte vid invägning. 
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Funktionärerna, från vänster, Göte Norberg, Kenneth Edlund och 
Gunnar Astergren hjälps åt att kontrollera fiskarna innan inväg-
ningen. Här kollar de så att det bara är döda abborrar i påsarna.
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”Pimpelfiske 
är en jätterolig 
sport som ger 
friskluft, na-
turupplevelser 
och motion.

Elina Båtsman, SPÖ

”Jag trodde 
inte att det 
skulle vara så 
mycket fisk i 
sjön, men jag 
har haft en 
härlig känsla 
hela våren.

Anette Rimmevik

3456
gram gav Anette 
Rimmevik, från 
Busjön utanför 

Lycksele, SM-guld 
i pimpelfiske.

Resultat
Hela listan med resultaten 
från pimpel-SM finns att läsa 
på: www.ortrask.se


